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Módosító javaslat!_

Az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról szóló, T/1308. számú
törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ában, valamint 102. §-a (I) bekezdésében foglaltaknak

megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - változásaként, a törvényjavaslat 3 . § (1) bekezdés d) pontjának

elhagyását, módosításátjavasolom :

3 .§ (1) A lakások és helyiség bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993 . évi LXXVIII .
törvény ( a továbbiakban Lt.) 10. § -ának (1) bekezdése d) pontja elhagyását javaslom és a jelenlegi
hatályos szöveg marad módosítás nélkül .

10 .§ (1) A bérbeadó köteles gondoskodni
a) az épület karbantartásáról :
b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról :
c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben

keletkezett hibák megszüntetéséről
{„d a külön jogszabály szerinti energetikai tanúsítvány elkészíttetéséről és a bérlő részére való
átadásról."1	

Indokolás

A lakás törvény hatálya a lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre terjed ki .

„Lakás az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a)helyiségei ; b) közművesítettsége ; c) melegvíz

ellátása ; és fűtési módja alapján valamelyik komfortfokozatba ( összkomfortos, komfortos,

félkomfortos, komfort nélküli ) sorolható .

„Nem lakás céljára szolgáló helyiség az, amely kizárólag ipari, epi oipan, mezőgazdasági,

vízgazdálkodási, kereskedelmi tárolási szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi, rendészeti művelődési,

oktatási, kutatási, egészségügyi szociális jóléti, és más gazdasági célra szolgál ."

A nemzet$Zazdaság még nincs arra felkészülve, hogy minden egyes bérleti szerződésnél energetikai

tanúsítványt csatoljanak a felek . A fenti felsorolás jól szemlélteti, hogy a juh hodálytól a luxus

lakásig minden egyes ügyletnél csatolandó az energetikai tanúsítvány .



Egyébként aLt.7 és 8. ~-a foglalja össze a bérbeadó lakással összefüggő kötelezettségeit, illetve a

bérlőnek ezzel kapcsolatos jogait,a 10.§ az épületre, tehát a lakáson kívüli a közös szerkezetek

főfalak, tető stb. illetve a közös használatú helyiségekre vonatkozó szabályokat tartalmazza .

Mikor fogja a társasház közösség, vagy a lakásszövetkezet a hőkamerás felmérést megrendelni,

egyes lakás bérleténél?Semmikor. Akkor mi értelme az ilyen törvénymódosításnak ?Semmi!!!

Budapest, 2007 . november 15 .
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